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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOZOFIA PROWADZONEGO W
INSTYTUCIE FILOZOFII UŁ
Wydział: Filozoficzno-Historyczny
Odniesienie
Kierunkowy
Kierunek studiów: filozofia
do
Efekt
Obszar kształcenia: humanistyczny
obszarowych
kształcenia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
efektów
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
kształcenia
WIEDZA
02F-1A_W01
02F-1A_W02
02F-1A_W03
02F-1A_W04
02F-1A_W05
02F-1A_W06
02F-1A_W07
02F-1A_W08
02F-1A_W09
02F-1A_W10
02F-1A_W11
02F-1A_W12
02F-1A_W13

02F-1A_W14

02F-1A_W15
02F-1A_W16

Zna i rozumie na poziomie podstawowym relację
łączącą filozofię z kulturą
Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w
relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i
metodologicznej filozofii
Zna podstawową terminologię filozoficzną w języku
polskim
Ma podstawową wiedzę o wybranych instytucjach
kultury i orientację we współczesnym życiu
kulturalnym
Zna podstawową terminologię filozoficzną z wybranych
subdyscyplin filozoficznych w języku obcym
Zna zależności między głównymi subdyscyplinami
filozoficznymi
Ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne
kierunki w obrębie subdyscyplin filozoficznych: logika,
ontologia, etyka, estetyka, epistemologia
Zna podstawowe założenia najważniejszych kierunków
i stanowisk współczesnej filozofii
Zna i rozumie historyczne uwarunkowania i złożoność
idei filozoficznych
Zna koncepcje wybranych autorów filozoficznych na
podstawie samodzielnej lektury ich pism
Zna i rozumie kluczowe zależności między
kształtowaniem się i funkcjonowaniem idei
filozoficznych a zmianami w kulturze i społeczeństwie
Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony
prawa autorskiego
Ma świadomość kompleksowej natury języka filozofii
oraz historycznej zmienności jego znaczeń
Zna podstawowe metody badawcze i strategie
argumentacyjne właściwe dla wybranych subdyscyplin i
dziedzin filozofii: logika, etyka, epistemologia, etyka,
historia filozofii, filozofia analityczna, filozofia
współczesna
Zna najważniejsze metody i zasady interpretacji tekstu
filozoficznego
Zna podstawowe zasady funkcjonowania
najważniejszych narzędzi wyszukiwawczych
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H1A_W05
H1A_W01
H1A_W02
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H1A_W07
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H1A_W09

H1A_W07

H1A_W07
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wykorzystywanych w badaniach filozoficznych
Zna najważniejsze reguły dotyczące publikowania
02F-1A_W17 tekstów filozoficznych i orientuje się w oczekiwaniach
ich odbiorców
Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk
02F-1A_W18 społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do
innych nauk
Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności
jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i
02F-1A_W19
zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych
strukturach

H1A_U08
S1A_W01

S1A_W05

UMIEJĘTNOŚCI
02F-1A_U01

Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i
wykorzystuje informacje z różnorodnych źródeł

H1A_U01
H1A_U02

02F-1A_U02 Samodzielnie zdobywa wiedzę

H1A_U03

02F-1A_U03 Czyta i interpretuje tekst filozoficzny

H1A_U03
H1A_U05

02F-1A_U04

Słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i
argumentów filozoficznych

02F-1A_U05 Poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną
02F-1A_U06
02F-1A_U07
02F-1A_U08
02F-1A_U09

02F-1A_U10

02F-1A_U11
02F-1A_U12
02F-1A_U13
02F-1A_U14

Trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie
konstruuje definicje własnych terminów
Analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich
kluczowe tezy i założenia
Wykrywa zależności między tezami badanych
pisemnych i ustnych wypowiedzi filozoficznych
Zna podstawy logiki oraz typowe strategie
argumentacyjne
Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
filozofia, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego
Przytacza główne tezy badanych wypowiedzi
filozoficznych, stosownie do ich istotności
Wykrywa proste zależności między kształtowaniem się
idei filozoficznych a procesami społecznymi i
kulturalnymi
Formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne,
stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach
społecznych i światopoglądowych
Pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem
literatury
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02F-1A_U15
02F-1A_U16

02F-1A_U17

02F-1A_U18

02F-1A_U19

Potrafi przetłumaczyć na język polski z wybranego
języka obcego prosty tekst filozoficzny
Posiada umiejętność przygotowania prostych prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych w języku obcym na
poziomie podstawowym
Na poziomie elementarnym przedstawia merytoryczne
argumenty w odpowiedzi na krytykę, jak również
formułuje argumenty krytyczne w ramach dobranej
przez siebie strategii argumentacyjnej
Prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą
pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika
zespołu badawczego
Rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju
argumentacje, odwołując się do podstawowych
przesłanek normatywnych bądź deskryptywnych
danego stanowiska, lub też do związanych z nim
założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń
kulturowych

H1A_U10
H1A_U09
H1A_U10
H1A_U06
H1A_U07
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE
02F-1A_K01
02F-1A_K02
02F-1A_K03
02F-1A_K04
02F-1A_K05
02F-1A_K06
02F-1A_K07
02F-1A_K08

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i
posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju zawodowego
Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w
świetle dostępnych danych i argumentów
Na podstawie twórczej analizy problemów
samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania
Potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej
różne role
Organizuje własną pracę i obiektywnie ocenia jej
stopień zaawansowania
Postępuje zgodnie z zasadami uczciwości naukowej,
rzetelności badawczej i odpowiedzialności za trafność
przekazywanej wiedzy
Angażuje się w życie kulturalne, korzystając z różnych
mediów
Ma świadomość znaczenia dziedzictwa filozoficznego
dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych
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